załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA nr …………./2019
- wzór -

Zawarta w dniu ………………………………………………..…………., w Łubiu pomiędzy:
Nabywca: Powiat Tarnogórski, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 6452513103
Odbiorca i płatnik:
Dom Pomocy Społecznej w Łubiu, ul. Pyskowicka 34, 42-674 Zbrosławice
reprezentowanym przez :
Martę Szymik – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu
zwanym dalej Zamawiającym
a
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………
z siedzibą………………………………………..……………………………….………………
nr KRS:
NIP:
REGON:
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego
w przetargu nieograniczonym z dnia ……………... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą oraz
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie) strony zawarły umowę o następującej
treści

§1
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą oleju opałowego w szacunkowej

ilości ok. 65.000,00 litrów w temperaturze referencyjnej 15ºC wraz ze wszystkimi kosztami
niezbędnymi do poniesienia dla należytego i terminowego wykonania zamówienia, w tym
w szczególności:
a) koszty zakupu,

koszty załadunku,
koszty transportu,
koszty wyładunku,
koszty ubezpieczenia,
VAT, akcyzę, opłaty celne,
inne pozostałe koszty niezbędne dla należytego i terminowego zrealizowania przedmiotu
zamówienia , nie wymienione powyżej.
Olej opałowy musi spełniać obowiązujące wymogi Polskich Norm dla oleju opałowego
o następujących parametrach:
- gęstość w temperaturze 15st C – max.860 kg/m3,
- temperatura zapłonu – min. 56ºC,
- lepkość kinematyczna w temp 20ºC – max. 6,00 mm2/s,
- zawartość siarki – nie więcej niż 0,10% m/m,
- wartość opałowa – min. 42.6 MJ/kg,
- temperatura płynięcia, max. -20ºC,
- zawartość wody max. 200 mg/kg,
- barwa czerwona.
Dostawa oleju opałowego będzie następowała w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
przy czym jednorazowa dostawa będzie uzależniona od bieżących potrzeb placówki może
się wahać w ilości od 1.000,00 litrów do 6.000,00 litrów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego niż
określono w przedmiocie zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne
roszczenia.
Olej należy dostarczyć w cysternach wyposażonych w pompę i legalizowany dystrybutor
z miernikiem ilości wydanego oleju w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza
z możliwością wydruku, posiadającym ważne cechy legalizacyjne oraz świadectwa
legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zbiorczego wykazu cen hurtowych
oleju opałowego lekkiego na dzień zakupu paliwa. Wykaz cen stanowić będzie integralny
załącznik do wystawionej faktury.
Przy każdej dostarczonej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości
wystawione przez producenta. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie nie
przyjęciem dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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4.

5.

6.
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§2
1. Zgodnie z przetargiem:
- cena brutto dostawy 1 litra oleju opałowego wraz z wszystkimi kosztami z tytułu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym kosztami transportu, załadunku
i rozładunku z uwzględnieniem upustów, rabatów i marż oraz należytych podatków
oraz innych pozostałych kosztów niezbędnych dla należytego i terminowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia, nie wymienionych powyżej wynosi:
……………….…….. złotych słownie : ………………………………….
- należny podatek od towarów i usług /VAT/ wynosi 23%,
- cena netto dostawy 1 litra oleju opałowego wraz z transportem, załadunkiem
i rozładunkiem, wynosi : …………….. złotych słownie : ……………………………
- cena brutto za 1 litr oleju opalowego dostarczanego przez Wykonawcę w trakcie
realizacji umowy będzie obliczana na podstawie obowiązującej w dniu dostarczania
oleju opałowego ceny producenta, powiększonej o ………… % stałej marży

2.
3.

4.
5.
6.

i pomniejszonej o ……………. % stałego rabatu oraz powiększonej o należny podatek
VAT.
Cena 1 litra oleju opałowego podana w ust. 1 jest ceną oleju opałowego z dnia złożenia
oferty.
Cena może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku
zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy.
W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta
obowiązującą w dniu dostawy, a ceną producenta obowiązującą w dniu 25.10.2019r.
Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w ofercie.
Zmiana ceny oleju opałowego nie wymaga dokonania zmian niniejszej umowy na piśmie
w formie aneksu.
Cena brutto za 1 litr oleju opalowego dostarczanego przez Wykonawcę w trakcie realizacji
umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności:
a) koszty zakupu,
b) koszty załadunku,
c) koszty transportu,
d) koszty wyładunku,
e) koszty ubezpieczenia,
f) VAT, akcyzę, opłaty celne,
g) inne pozostałe koszty niezbędne dla należytego i terminowego zrealizowania
przedmiotu zamówienia, nie wymienione powyżej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówień mniejszej ilości oleju opałowego niż
określono w przedmiocie zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne
roszczenia.
§3
1. Dostawy oleju opałowego lekkiego odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb

Zamawiającego w terminie 48 godzin od powiadomienia Wykonawcy. Powiadomienie
Wykonawcy dokonywane będzie telefonicznie, faxem lub e-mailem. Dostawa realizowana
będzie wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8°° do 15°° na adres Łubie,
ul. Pyskowicka 34.
2. Wykonawcy w sytuacji określonej w §1, ust. 1

niniejszej umowy nie będą służyły
roszczenia wobec Zamawiającego związane z częściowym niezrealizowaniem zamówienia.

3. Osobą upoważnioną do zamawiania oleju opałowego lekkiego jest Pani Kostka Renata

tel.(32) 233-12-24.
4. Dostawa oleju opałowego lekkiego nastąpi na

koszt Wykonawcy na

adres Łubie,

ul. Pyskowicka 34.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli tonażu dostarczonego oleju opałowego

lekkiego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentu dostawy ze stanem faktycznym

stwierdzonej w wyniku kontroli, koszty kontroli ponosi Wykonawca.

§4
1. Zapłata należności następować będzie każdorazowo po potwierdzeniu dostawy kolejnej

partii towaru, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę,
przelewem w ciągu ……………….od daty wystawienia faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury będą potwierdzone przez Zamawiającego dowody
dostawy oleju opałowego lekkiego oraz poświadczenie oferowanej jakości.
3. Ustala się fakturowanie etapami, dostawa oleju opałowego będzie następowała
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przy czym jednorazowa dostawa będzie
uzależniona od bieżących potrzeb placówki może się wahać w ilości od 1.000,00
litrów do 6.000,00 litrów.
4. Rozliczenie za olej opałowy lekki prowadzone będzie w złotych polskich
§5
1. Termin realizacji zamówienia. Rozpoczęcie dostawy oleju opałowego lekkiego nastąpi

2.
3.

4.
5.

od dnia 01.01.2020r., a całkowite zakończenie dostaw przewiduje się do dnia
31.12.2020r.
Faktury będą płatne przelewem w ciągu: ……………….. dni od daty wystawienia
ich Zamawiającemu.
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku braku
realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub nienależytego
wykonywania umowy przez okres 10 dni.
Dokonanie wypowiedzenia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego wypowiedzenia złożonego na koniec miesiąca.
§6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający
może zastosować wobec Wykonawcy następujące kary umowne:
a) 20% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy (wyliczonej: cena brutto
określona w § 2, pkt 1 za litr oleju opałowego x65.000 litrów oleju opałowego)
w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego,
b) 20% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy (wyliczonej: cena brutto
określona w § 2, pkt 1 za litr oleju opałowego x65.000,00 litrów oleju opałowego)
w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
c) 0,5% wartości całego zamówienia brutto za przedmiot umowy(wyliczonej: cena brutto
określona w § 2 pkt 1 za litr oleju opałowego x65.000 litrów oleju opałowego) za każdy
dzień zwłoki lub opóźnienia w dostawie poszczególnych partii towaru w miejsce
i w ilości wskazanej każdorazowo przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości wynagrodzenia
o uprzednio naliczone kary umowne określone w ust. 1.
4. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie
przez Wykonawcę, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§7
1. Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności,
które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu widzenia interesów Wykonawcy
lub Zamawiającego w szczególności w zakresie:
1.1 Zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanej przyczynami leżącymi poza
Wykonawcą i Zamawiającym, w szczególności warunkami atmosferycznymi
tj. mrozem utrzymującym się poniżej 25 minus stopni C przez kolejne 3 dni,
ogłoszonym stanem klęski żywiołowej związanym z powodzią na okres powyżej
1 tygodnia, powodzią, brakami magazynowymi u Zamawiającego trwającymi dłużej niż
2 dni.
1.2 Zamawiający i Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby sprawującej nadzór
nad dostawą w następujących przypadkach:
- choroby pracownika związanej z przebywaniem na L-4 przez okres dłuższy niż
3 kolejnych dni lub pobytem w szpitalu przez okres dłuższy niż 1 tydzień
- zmianą wywołaną rozwiązaniem przez pracownika lub pracodawcę umowy o pracę
zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, które mogą być
zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy na następujących warunkach w zakresie:
a) cena 1 litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu
zamówienia, tylko w przypadku zmiany ceny oleju opałowego
wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy. W takim przypadku cena
dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu dostawy
a ceną producenta obowiązującą w dniu 25.10.2019r., opublikowaną na jego stronie
internetowej,
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w ofercie,
c) zmiany podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w treści ofert złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy,
w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem,
że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia,
d) zmiany, nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno – prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
3. Zmiany ceny oleju opałowego nie wymagają dokonywania zmian niniejszej umowy
na piśmie w formie aneksu.
4. Dokonywana przez wykonawcę zmiana ceny będzie uwzględniania jedynie
w przypadku zmiany ceny u stałego producenta.
5. Nieodzownym warunkiem do zmiany cen w trakcie realizacji umowy będzie

potwierdzony za zgodność z oryginałem rachunek lub cennik od stałego producenta
oleju, stanowiący podstawę do konieczności zmiany ceny.
6. Zmiana pozostałych nieistotnych postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
Strony zobowiązują się do należytego wykonania warunków umowy i wzajemnego
współdziałania w celu jej wykonania.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego
z zastrzeżeniem przepisów art. 139-146a) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustalenia
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 10
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
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